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Notat: Tilførsel af flere midler fra Mønsterbryderudvalg til projekt robusthed som 

investeringsstrategi  

 

Initiativ Mønsterbrydning. 

Ansøgt beløb 970.000 kr. 

Forankring Ungecenter Frederiksberg, SSA. 

Udfordring  Resultater i Ungecenter Frederiksberg, målt på afgang til uddannelse og andel af unge 

på overførselsindkomst, viser, at Ungecentret placerer sig godt sammenlignet med 

landsgennemsnittet. Ikke desto mindre er der en gruppe unge mellem 15-29 år, som har 

større psykosociale udfordringer end andre unge. Omkring 1/3 af de aktuelt ca. 500 

unge der kommer i Ungecentret, har forældre på overførselsindkomst og/eller har selv 

haft en social sag i andre fagforvaltninger. De unges manglende robusthed samt evne 

til at bryde livsmønstre viser sig gennem hyppigere uddannelsesfrafald sammenlignet 

med andre unge, vanskeligheder ved at indgå i sociale relationer, manglende mestring 

af lærings- og ansvarssituationer, ringe forståelse for sammenhæng mellem valg og 

konsekvens, dårligt mentalt og fysisk helbred samt få eller ingen relationer til fritidsliv.  

Behov Robusthed er en evne, der tillæres, dannes og ikke mindst trænes i opvæksten og i 

social relation til andre (Psykiatrifonden). 

Der er brug for alternativt understøttende tilbud, som fokuserer på at øve og mestre 

robusthed. Denne indsats skal køre parallelt med den lovpligtige uddannelses- og 

beskæftigelsesindsats, og skal resultere i, at flere unge fastholdes i enten aktuel 

uddannelse eller beskæftigelse.  

Målgruppe  16-24 årige som afbryder ungdomsuddannelser, erhvervs- eller videregående 

uddannelse. 

 Unge med familiære udfordringer, hvor der er en social historik med forældre 

på overførselsindkomst eller forældre med misbrugsproblematikker. 

 Unge mænd mellem 16-24 år som frafalder en erhvervsuddannelse. 

 Unge fra uddannelsesfremmede hjem, hvor begge forældre eller 

primærforældre har ernæret sig ved ufaglært arbejde. 

 Unge, i boligsociale områder, som ikke har netværk og økonomiske forhold, 

der gør, at de ikke kan deltage i sport og andre fritidsaktiviteter. 

 Unge med misbrug eller psykiske udfordringer som på baggrund heraf 

frafalder uddannelser. 

Aktiviteter – 
der ansøges om 
tilførsel af 
midler til 

Mental robusthed 

Siden januar 2016 har Ungecentret løbende tilbudt træning i robusthed til sårbare unge. 

Målgruppen er unge, som har svært ved at håndtere modgang og stress kombineret med 

lavt selvværd og negative tanker om egne kompetencer. Hos Ungecentrets 

robusthedskonsulent introduceres de unge til, og trænes i, alternative og positive 

tankemønstre, så de unge i højere grad bliver selvregulerende i forhold til deres ellers 

negative tankemønster og adfærd. Erfaringerne viser, at træning i mental robusthed 

øger de unges bevidsthed omkring mulighederne for at ændre egen livssituation. 

Særligt bliver de unge opmærksom på venner og andet netværk, der har negativ 

indflydelse på deres liv og skolegang, og lærer, hvordan netop venner og netværk har 

en betydning for, at de formår at løfte sig fagligt.  

 

Status for robusthedstræning i Ungecenteret (september 2016 til medio marts 2017): 

 
Robusthedstræning  Antal 
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Afsluttede robusthedsforløb 3 

Igangværende robusthedsforløb 4 

Afsluttede eller igangværende robusthedsforløb, hvori den unges forældre er 

inddraget 

3 

Vejledningssamtaler hvor den unge er præsenteret for kernebudskaberne for 

mental robusthed 

50 

 

Selve robusthedsinitiativet med samtaler i dets nuværende form fortsættes og med 

ekstra midler kan flere unge tilbydes samtaler ligesom der kan afholdes kurser og 

læringsforløb fx for udskolingselever og unge over 18, der modtager ydelse i 

jobcenterregi. 

 

Beløb, der ansøges om: 270.000 kr. Beløbet dækker lønninger og afholdelse af 

kurser 

 

Coaching 

Siden januar 2016 har Ungecentret tilbudt sårbare unge coaching. Målgruppen er 

karakteriseret ved en broget skolehistorik og lavt selvværd. Nogle unge kæmper med 

præstationsangst, andre med vredeshåndtering eller urealistiske høje mål. Fælles for 

dem er, at de ofte sætter sig selv i en offerrolle med en forventning om, at deres 

problemstillinger skal ’fikses’ af andre end dem selv.  

Ungecentrets coach arbejder med at afklare de unges styrker og mål – specifikt og 

realistisk. Der arbejdes desuden med at vende de unges hæmmende overbevisninger, 

om de ikke kan ret meget, til noget konkret og positiv. 

 

Status for coaching i Ungecentret: 

(September 2016 til medio marts 2017) 

 
Coaching Antal 

Afsluttede coachingforløb 11 

Igangværende coachingforløb 9 

Unge på venteliste til coachingforløb 6 

 

Ungecoachen i Ungecenteret kan ikke tage så mange unge som der ønsker at få forløb. 

Som nævnt ved oplæg for mønsterbryderudvalget er der permanent unge på venteliste 

hvorfor det kunne være ideelt at ansætte en fuldtids ungecoach. 

 

Beløb der ansøges om: 350.000 kr. Beløbet dækker lønninger for fuldtidsansat 

coach samt udgifter til afholdelse af kurser.  

 

Den Frivillige Mentorordning 

Mange sårbare unge har svært ved at finde fodfæste i uddannelse eller på 

arbejdsmarkedet. Formålet med Den Frivillige Mentorordning er at give udsatte unge 

en stabil voksenkontakt, der kan hjælpe med at skabe fokus på job og uddannelse 

gennem ekstra støtte til det, de unge finder svært i dagligdagen. Mentorordningen skal 

endvidere medvirke til, at unge der er i risiko for at blive udsatte, får støtte til at ændre 

kurs. En mentor er dermed en signifikant voksen, som hjælper med at øge den unges 

selvtillid, personlige ressourcer, social kompetencer eller faglige kvalifikationer. 

Mentorerne bliver ofte en reflekterende ny del af de unges liv. 
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Status for den Frivillige Mentorordning: 

(september 2016 til medio marts 2017) 

 
Den Frivillige Mentorordning Antal 

Afsluttede mentorforløb 7 

Igangværende mentorforløb 27 

Afsluttede og igangværende mentorforløb med mønsterbrydning som tema 15 

 

I forhold til den frivillige mentor ordning er det ønsket at udvide den frivillige 

mentorordning til at arbejde endnu mere målrettet med unge i udskolingen. Der har 

været arbejdet med det men det er erfaringen at det er en anden type problemstillinger 

der eksisterer blandt unge under 18 år der er i udskolingsregi end blandt unge over 18 

der modtager ydelse i jobcenterregi. Såfremt Ungecentret tildeles yderligere midler kan 

indsatsen deles i to fokuserede områder hvor indsatsen for de over 18 år fortsættes i 

dets nuværende form og indsatsen for unge under 18 år boostes markant og tilbydes til 

flere ikke uddannelsesparate unge i udskolingen.  

 

Beløb der ansøges om: 350.000. Dækker lønning af UU vejleder, der frikøbes samt 

udgift til ekstern konsulent, der skal revitalisere mentorforløb for unge over 18 

år.  

  

Effektmål Det langsigtede effektmål, som indsatsen skal bidrage til, er at realisere, at flere unge 

på Frederiksberg afslutter en ungdomsuddannelse og på sigt en erhvervs- eller 

videregående uddannelse. 

Resultater (kort 
sigt) 

Resultaterne på kort sigt skal være, at flere af de unge, der er involveret i projektet 

gives ressourcer gennem frivillige mentorer, robusthedstræning og/eller coaching i 

Ungecentret, og på baggrund heraf, fastholdes i enten aktuel uddannelse eller 

beskæftigelse. 

Indikatorer Der gennemføres registreringer for hver enkelt af de unge, der indgår i indsatsen, hvad 

enten det handler om robusthedstræning, coaching, fastholdelse i uddannelse eller 

beskæftigelse, koordinering ved genhenvendelser eller brug af frivillig mentorer.  

Økonomi  Mental robusthed: 270.000 kr.   

Ungecoach:350.000 kr. 

Den frivillige mentorordning: 350.000 kr. 

 

I alt: 970.000 kr.  

 
 
 


